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RESUMO

Esta pesquisa, vincluda ao Programa de Iniciação Científica foi realizada com o objetivo de analisar posturas do poder público quanto ao 
fenômeno da exploração sexual comercial infanto-juvenil, especificamente as de órgãos e agentes aos quais se impõe o dever de atuar em 
diversos níveis do Eixo Defesa da rede de proteção instituída principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) destacados os 
princípios da proteção integral, municipalização e absoluta prioridade na formulação de políticas públicas direcionadas à garantia dos direitos de 
crianças e de adolescentes. Trata-se de pesquisa de caráter técnico-jurídico que se propõe a verificar a eficácia do subsistema jurídico de proteção 
à infância e juventude, descritiva da realidade recortada e empiricamente analisada, haja vista que visou à verificação da atuação concreta de 
determinados atores sociais para além da previsão legal. O locus da coleta de dados foi uma cidade de porte médio no interior do RJ. Para tanto 
se partiu do conceito de exploração em razão da incapacidade de crianças e adolescentes de validamente consentir com a prática da prostituição, 
bem como o poder-dever do Estado de proteger os menores. Além da delimitação conceitual, da revisão bibliográfica e da pesquisa 
jurisprudencial sobre os fundamentos da temática enfrentada, os dados que serviram de objeto de análise foram obtidos de fontes documentais e 
de entrevistas semiestruturadas com representantes de órgãos de atuação na rede de proteção, transcritas conforme convenção e devidamente 
validadas pelos entrevistados. Pretendendo analisar juridicamente eventual descumprimento do ECA pelo Estado, não se propôs a abordagem de 
menores e/ou suas famílias, a investigação de causas, motivos e consequências da exploração sexual comercial. Apesar da clandestinidade típica 
do fato social em foco, a comprovação da sua ocorrência reside nas falas dos próprios entrevistados e em pesquisa prévia realizada na cidade.  Os 
dados coletados foram analisados sob perspectiva preponderantemente qualitativa e revelaram facetas do tratamento dado ao fenômeno no 
âmbito municipal. Apesar de não haver o esgotamento das reflexões possíveis, mormente por se tratar de tema que contém nuanças variáveis 
como a não permanência das pessoas que ocupam os cargos de maior relevância para o estudo em apreço, os resultados obtidos cumprem com o 
objetivo de despertar reflexões acerca da eficácia do subsistema protetivo de crianças e adolescentes. Dentre os resultados, os que se mostraram 
mais relevantes e que abrem janelas para próximas investigações foram a desarticulação entre os órgãos investigados, na contramão do que 
dispõe o art. 86 do ECA; a carência de dados oficiais eficazes para utilização como base de reflexão e proposição, por exemplo a  falta de 
detalhamento nas estatísticas de atendimento pelo Conselho Tutelar (CT); a precariedade da estrutura do CT, que teve entrevistados dois 
coordenadores, no início e no período conclusivo do projeto; a ausência de projetos de lei e proposições que de fato pudessem ir além da 
campanha de cunho educativo contra o genérico abuso sexual; a limitação da atuação da Polícia Militar ao aspecto meramente punitivo que 
impede a atuação numa perspectiva cidadã e a integração como parte da rede de proteção. Esses e outros motivos desaguam na não priorização 
de casos de exploração sexual comercial entre os órgãos analisados. Segue-se afirmando que as reflexões oriundas da pesquisa, mesmo não 
exaurindo todas as discussões possíveis, podem ser utilizadas como parâmetro para a análise da realidade de outros municípios brasileiros, mas 
também podem ser consideradas numa perspectiva macro, eis que o fenômeno está longe de se constituir em particularidade do local 
pesquisado. Por fim, assinala-se a necessidade de serem repensadas as instituições que fazem parte da rede de proteção sendo papel das 
Universidades integrarem-na para a promoção da educação para a cidadania e direitos humanos.
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